Flexibele oplossingen
voor uw
huisvestingsvraagstuk
wereldwijd

accessoires
Kantoren, publieke sector
KINDERDAGVERBLIJVEN EN SCHOLEN
bouw en industrie
ZORGCENTRA, RUST- EN VERPLEEGHUIZEN
EVENEMENTEN, BEURZEN EN EXPOSITIES
ON- EN OFFSHORE
SERVICE

Algeco accessoires
Wilt u uw tijdelijke kantoor of bureel ingericht? De accommodatie voor uw event
ingericht? Of de kleedruimtes en kantine voor uw werknemers op de bouwplaats of
werf? De modules van Algeco worden vormgegeven en ingericht naar uw wensen.

De accessoires van Algeco
maken het u gemakkelijk:
• Een aangename werkomgeving
voor uw personeel
• Eén gesprekspartner voor de
huur van gebouw én meubilair
• Grip op uw budget
• Ingericht bij oplevering

Want u wilt
toch ook enkel
de beste werkomstandigheden
voor uw
werknemers
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MEUBILAIR
KANTOOR
VERGADERZAAL
KANTINE
Kantoorkast met
draaideuren
Afmeting: 180 x 80 x 38 cm (HxBxD)
4 legborden
Kleur: grijs
Materiaal: metaal

Rolblok 3 laden
Afmeting: 62,5 x 38,8 x 50 cm (HxBxD)
Uitgevoerd met telescoopgeleiding,
centraal slot en wielen
Kleur: grijs
Materiaal: metaal

Bureau of kantine
-vouwtafel
Afmeting (LxBxH):
• 120 x 60 x 75 cm
• 150 x 75 x 75 cm
• 170 x 75 x 75 cm
• 120 x 80 x 75 cm
• 160 x 80 x 75 cm
• 180 x 80 x 75 cm
4 poten met vouwmechanisme
Kleur: grijs
Materiaal: metaal
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Conferentiestoel
Gestoffeerd zonder armleuningen
Kleur: zwart

Bureaustoel

Kapstok

Schuifzitting, in hoogte verstelbare
rugleuning, draaibare armlegger,
in hoogte verstelbaar
Kleur: zwart
Voldoet aan NEN1335

Staand model
8-haaks
Kleur: zwart

Vlamdovende
prullenbak

Kantinestoel met
kunststof kuip

Afmeting: 47 (H) x ø 33,5 cm
Inhoud: 30 liter
Kleur: zwart
Materiaal: metaal

PVC kuip, zonder armleuning
Kleur: zwart

Metalen
Papierbak
Met kunststof stoothoeken
Inhoud: 27 liter
Afmeting: 36 x 34,3 cm (HxB)

Vuurbestendige
asbak
Voorzien van zwarte metalen
binnenemmer en zeef
Afmeting: 61,3 (H) x ø 24,3 cm
Inhoud: 30 liter
Kleur: rood
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Whiteboard

Design meubels

Afmeting: 120 x 90 cm
Materiaal: emaille
Kleur: wit

Naast het standaardassortiment is
het ook mogelijk te kiezen voor
een design inrichting. Bel ons gratis.
Telefoon: 0800 485 0 485 (NL)
Telefoon: 0800 90 485 (BE)

DATANETWERK

Een standaard uitvoering van
een module heeft de Algeco
DATANET-module, speciaal
ontwikkeld voor modulaire bouw.
Deze bestaat uit:
• 4 netwerkaansluitingen
• 2 ISDN-telefoonaansluitingen
voor digitale telefonie
• ‘Voice over IP‘ (VOIP)
• 4 stopcontacten van 220/230 V

Algeco DATANET maakt het u
makkelijk:
• Wijzigingen van deze
specificaties, bijvoorbeeld de
omschakeling naar analoge
telefonie, zijn op elk moment
mogelijk.
• Uitbreiden of ontmantelen is
op elk moment mogelijk.
De installatietijd wordt hierbij
tot een minimum beperkt
dankzij het voorgeconfigureerde
aansluitingssysteem.
• Indien gewenst, zorgt de
nieuwste LWL- en ringtechniek
voor maximale bandbreedtes en
een optimale werkingszekerheid.
Wanneer een component defect
is, blijft de rest van het netwerk
volledig actief.
• De snelle service ter plaatse
van Algeco garandeert dat
eventuele storingen deskundig
worden verholpen.
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VEILIGHEIDS
ACCESSOIRES
Wij helpen graag mee aan het borgen van de
veiligheid van uw mensen en gebouw en bieden de
volgende veiligheidsaccessoires te huur aan:
BRANDVEILIGE ACCESSOIRES
• Rookmelder
• Brandalarm
• Brandblusapparatuur
• Brandslanghaspel
• Veiligheidsfolie
• Paniekbar
• Bord ´nooduitgang´
• Knopcylinder
ANTI-INBRAAK ACCESSOIRES
• Noodverlichting
• Buitenverlichting
• Bewegingssensor
• Inbraakwerende folie  
• Rolluiken
• Anti inbraakstrips
• Window bars
• Tourniquetten
• Hekwerk

ECO
accessoires
Energiezuinig.

HVAC
heating, ventilation,
air-conditioning

SPLIT AIRCO/INVERTER
Zowel koeling als verwarming.

Goed voor het milieu én
uw portemonnee
• Aanwezigheidsdetector
• Bewegingssensor
• Timer voor verwarming of airco
• Hydraulische deursluiter
• Debietbegrenzer voor de douche
• Bruismondstuk
• Contactraam
Elk accessoire is per stuk leverbaar.

Mobiele Airco

Mobiele airco met buitenafvoer.
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KITCHENETTE

ACCESSOIRES
CONTAINER

KITCHENETTE

Opbergrekken

•
•
•
•
•
•
•

Een kastje met 2 deuren van wit epoxy staal
Een plek voor een koelkast
Indien gewenst een koelkast (130 liter of 92 liter)
Een zinken wasbak (18/10)
Een elektrische 2 pits kookplaat
Een boiler (5 liter) onder de wastafel
Een warm/koud waterkraan

Verkrijgbaar per meter. Bijvoorbeeld aan één kant een
stelling (5 meter) of aan twee kanten stellingen (10 meter).

• Volledig leidingwerk
• Aflaat
• Drukreduceertoestel
• Veiligheidsaggregaat
• Zeeffilter
• Afsluiters
• Ontluchters
• Slangen
Afmeting: 89.8 x 120 x 60 cm (HxLxD)
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MEUBILAIR KLEEDRUIMTE

Garderobekast 2 deurs
Afmeting: 180 x 59,5 x 50 cm (HxBxD)
Op sokkel met hangoogsluiting
Deuren met sleuven
Standaard uitvoering
Kleur: grijs
Materiaal: metaal

Grenen bank
Afmeting: 100 x 38 x 46 cm (LxBxH)
Afmeting: 200 x 38 x 46 cm (LxBxH)

Kapstokken
Diverse lengtes afhankelijk van
het gewenste aantal haken.
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DRYING LOCKER
Voor het verwarmen en drogen van kleren. Modulaire kasten voor 1 tot 8
personen, individueel reguleerbaar met een thermostaat.
De drying lockers maken het mogelijk natte of vochtige werkkleding te drogen
in slechts enkele uren. Uitgetrokken na het werk, de volgende dag weer droog!
Indien gewenst kan de kast worden voorzien van een kluisje en een kapstokje
voor werkhandschoenen.

Luchtafzuiging

Een verversing van de lucht van de
garderobekast is voorzien via een
uitgang die verbonden is met een
luchtafzuigventilator.

Afsluiter

Om energie te sparen wordt de
radiator d.m.v. een deurschakelaar
uitgeschakeld zodra de deuren
opengaan.

Verklikkerlichtje

Werking van de garderobekast

De radiator onderaan in de garderobekast doet een warme luchtstroom
ontstaan die door de garderobekast
opstijgt en vervolgens door de lucht
afzuiging verwijderd wordt. Door deze
luchtstroom worden kledingstukken
doeltreffend gedroogd.

Installatie van de garderobekast

Een verklikkerlichtje op elke
garderobekast maakt het mogelijk
de verwarmingstoestand van de
radiator te kennen.

De kasten zijn onderling verbonden
en in serie geschakeld in groepen van
1 tot en met 8. Ze kunnen via een
enkel stopcontact gevoed worden.
Het lokaal moet uitgerust zijn met
een luchtafzuiging die uitkomt in de
buitenlucht om de warme lucht en
de slechte geuren af te voeren.

Regelbare thermostaat

Elke garderobekast is uitgerust met
een thermostaat en een schakelaar
om de temperatuur in elke garderobekast naar wens te regelen.

Radiator

Elke garderobekast is uitgerust met
een radiator met een vermogen van
300 W en bevat een ventilator  met
een luchtdebiet van 150 m³ per uur.
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Algeco Basispakketten
Het betrekken van een nieuwe accommodatie betekent vaak veel regelen. Medewerkers
op de hoogte brengen, intern verhuizen, wellicht zelfs uw klanten op de hoogte
brengen van een nieuw adres. Het Is goed om te weten dat Algeco u ontzorgt met de
basispakketten voor bureau, keuken, sanitair en schoonmaak. Met deze complete
pakketten kunt u direct aan de slag.
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Basispakket
bureau

Basispakket
keuken+

Basispakket
keuken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 schrijfblokken
2 memoblokken
1 HB potlood
3 balpennen blauw
3 balpennen zwart
3 balpennen rood
1 set tekstmarkers
1 potloodgom
1 puntenslijper met opvangbak
1 2-gaats perforator
1 liniaal
1 schaar
1 doosje nietjes
1 nietmachine
1 ontnieter
1 rol plakband
1 doosje paperclips
1 muismat
1 zakrekenmachine
1 correctieroller
1 plakstift
1 L-mapje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 porseleinen kopjes met schotel
6 porseleinen mokken
6 theeglazen
6 longdrinkglazen
6 RVS messen, vorken, lepels,
theelepels en gebaksvorkjes
6 porseleinen dinerbordjes
6 porseleinen gebaksbordjes
1 aardappelschilmesje
1 flesopener met kurkentrekker
1 schaar
1 kunststof keukenlade-indeling
1 dienblad
3 theedoeken
3 handdoeken
10 schuursponsjes
8 vaatdoekjes
5 plakhaakjes
1 afwasborstel
1 afwasmiddel
1 waterkoker (optioneel)

6 porseleinen kopjes met schotel
6 porseleinen mokken
6 theeglazen
6 drinkglazen
6 RVS messen, vorken, lepels,
theelepels en gebaksvorkjes
• 6 porseleinen dinerbordjes
• 6 porseleinen gebaksbordjes
• 1 waterkoker (optioneel)

Basispakket
toilet

Basispakket
toilet+

Basispakket
schoonmaken

• 1 dubbele toiletrolhouder
• 8 rollen toiletpapier
• 1 kunststof afvalemmer met
zwenkdeksel
• 1 luchtverfrisser
• 1 toiletborstel met houder

• 1 handdoekautomaat voor
papieren vouwhanddoeken
• 1 zeepdispenser
• 2 flacons navulling zeeplotion
• 1 vulling papieren handdoeken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 microvezel dweil met steel
1 emmer
1 raamwisser
1 stoffer en blik
1 microvezeldoek
1 zeem
1 zachte spons
10 schuursponsjes
8 schoonmaakdoekjes
2 flessen allesreiniger
2 flessen glasreiniger
2 flessen toiletreiniger
1 stofzuiger (optioneel)

11

HEEFT U SNEL RUIMTE NODIG?
De accomodaties van Algeco zijn opgebouwd uit modules. Deze modules kunnen wij snel,
op nagenoeg elke plek en op elk gewenste manier aan elkaar schakelen. Zo creëren wij onder andere
volledig ingerichte kantoren, vergaderzalen, ontspannings-, kleedruimten en sanitaire voorzieningen.
Vormgegeven en ingericht naar uw wensen.

WILT U EEN
ERVAREN PARTNER?
Algeco is al meer dan 50 jaar wereldmarktleider in
modulaire huisvesting. Of u nu in de Benelux wilt
gaan bouwen of een internationaal project plant;
voor ons is niets nieuw.

360° Service
Wij zijn uw aanspreekpunt, van advies en ontwerp
tot sleutelklare oplevering en ook daarna. Als u dat
wenst richten wij uw gebouw in met geschikt meubilair,
beveiliging en energiebesparende accessoires,
alles volgens de (veiligheid)norm.

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Algeco werkt volgens de hoogste veiligheidsnormen.
Wij zijn dan ook niet voor niets sinds 1998 VCA
gecertificeerd en ISO 9001.

Want u wilt toch ook enkel de beste
werkomstandigheden voor uw werknemers.

België		
Telefoon: 0800 90 485
E-mail: info.be@as.algeco.com
www.algeco.be		
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Nederland
Telefoon: 0800 485 0 485
E-mail: info.nl@as.algeco.com
www.algeco.nl

